
Přehled důležitých termínů 

Akce Typ studia Termín 

Den otevřených dveří    11. 1. 2018 

1. kolo přijímacího řízení 

Podání přihlášky 

Bakalářské  do 13. 4. 2018 

Navazující magisterské do 31. 5. 2018 

Doktorské  do 31. 5. 2018 

Zaplacení přihlášky a 
doložení požadovaných příloh k přihlášce 

Bakalářské  do 20. 4. 2018 

Navazující magisterské do 7. 6. 2018 

Doktorské  do 31. 5. 2018 

Doložení absolvování předchozího studia  
 

Doložení nostrifikace zahraničního studia 2 

Bakalářské 1 
ke dni zápisu (červen 2018),  
nejpozději však  14. 9. 2018 

Navazující magisterské do 22. 6. 2018 

Rozhodnutí přijímací komise  
Bakalářské  11. 5. 2018 

Navazující magisterské 29. 6. 2018 

2. kolo přijímacího řízení 

Podání přihlášky Bakalářské / navazující magisterské do 10. 8. 2018 

Zaplacení přihlášky 
Bakalářské / navazující magisterské do 17. 8. 2018 

Doložení požadovaných příloh k přihlášce 

Doložení absolvování předchozího studia   
Bakalářské 3 / navazující magisterské 4 do 14. 9. 2018 

Doložení nostrifikace zahraničního studia 2 

Rozhodnutí přijímací komise  Bakalářské / navazující magisterské 31. 8. 2018 (14. 9.) 4  

  

Zápisy ke studiu 5 
Bakalářské  

Červen (přijati v 1. kole 
do 1. roč.)/září 2018 

Navazující magisterské / doktorské září 2018 

Zahájení výuky  
dle Harmonogramu 
akademického roku 

2018/19   

Imatrikulace  Bakalářské studium (prezenční forma) listopad 2018 

 

Poznámky: 

1 Uchazeči, kteří skládají maturitní zkoušku v květnu či červnu 2018, musí doručit na studijní 

oddělení FST úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení do termínu zápisu, případně ji 



předloží u vlastního zápisu. Rozhodnutí o přijetí nelze vydat a zápis ke studiu nelze provést 

bez dokladu o úspěšném absolvování maturitní zkoušky. V případě, že uchazeč bude skládat 

opravnou maturitu až v září, nedostaví se k zápisu v červnovém, ale až v zářijovém termínu 

dle vyhlášky děkana o zápisech (bude vydána nejpozději v květnu 2018). Aby mohl být 

uchazeč ke studiu přijat a zapsán, je třeba doložit úředně ověřenou kopii maturitního 

vysvědčení nejpozději 14. 9. 2018.  

2 Týká se studentů, kteří dokončili předchozí studium v zahraničí. Nostrifikace získané po 14. 

9. 2018 nemůžeme v akademickém roce 2018/2019 akceptovat 

3 Uchazeči, kteří budou skládat opravnou maturitní zkoušku v podzimním termínu (tuto 

informaci je třeba sdělit prostřednictvím studijního oddělení do 17. 8. 2018 – telefonicky/e-

mailem), doloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo školou potvrzený doklad 

o absolvování středoškolského studia nejpozději 14. 9. 2018. Studenti, kteří nebudou mít 

dokončený požadovaný stupeň předchozího vzdělání k tomuto dni, nemohou být v 

akademickém roce 2018/2019 přijati. 

4 Termín zasedání přijímací komise 14. 9. 2018 je určen pouze pro uchazeče, kteří budou 

skládat státní závěrečnou zkoušku v podzimním termínu (tuto informaci je třeba sdělit 

prostřednictvím studijního oddělení do 17. 8. 2018 – telefonicky/e-mailem) a kteří doloží 

úředně ověřenou kopii diplomu nebo školou potvrzený doklad o absolvování bakalářského 

studia nejpozději 14. 9. 2018. Studenti, kteří nebudou mít dokončený požadovaný stupeň 

předchozího vzdělání k tomuto dni, nemohou být v akademickém roce 2018/2019 přijati. 

5 Přijatí uchazeči obdrží pokyny k zápisu písemně poštou (1. kolo), případně e-mailem (2. 

kolo). Zápisy ke studiu v akademickém roce 2018/19 proběhnou v souladu s vyhláškou 

děkana, která bude k dispozici na stránkách fakulty do konce května, dodatek pro 2. kolo pak 

začátkem září. Nezapsaní uchazeči budou z evidence FST automaticky vyřazeni v průběhu 

října, aniž by nabyli statutu studenta. 

 

https://zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

